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ce dyskomfort akustyczny, zastosować moż-
na specjalne rury niskoszumowe, które są 
nawet cichsze niż np. rury żeliwne. Jednak 
to nowoczesne rozwiązanie jest kosztow-
ne i może znacznie zwiększyć budżet budo-
wy czy remontu. Warto więc zwrócić uwagę 
na izolacje polietylenowe o specjalnej budo-
wie gwarantującej podwyższone parametry 
dźwiękoizolacyjne.

Właściwości Tubolit AR Fonowave

Wybierając odpowiedni rodzaj izolacji należy pamiętać, 
że nie każda otulina polietylenowa wyciszy rury we wła-
ściwy sposób. Klasyczny materiał izolacyjny przylega bo-
wiem do całej powierzchni rury, co powoduje przeniesie-
nie drgań i ma bardzo ograniczony wpływ na poprawę 
komfortu akustycznego. Rozwiązaniem tego problemu 
jest zastosowanie wyrobu o konstrukcji maksymalnie wyci-
szającej rury, takiego jak Tubolit AR Fonowave. 
Charakterystyczna, pofalowana powierzchnia blokuje 
fale dźwiękowe i powoduje, że nawet tańsze rury prze-
stają wydawać nieprzyjemne dźwięki. Tubolit AR Fono-
wave charakteryzuje gwarantowanym współczynnikiem 
tłumienia dźwięków na poziomie 11 dB(A), a parametr 
ten został potwierdzony badaniami w renomowanym In-
stytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie zgodnie z normą 
zgodnie EN 14366.

Tubolit AR Fonowave  
– sposób na wyciszenie rur kanalizacyjnych 

  Według najnowszych badań prawie jed-
na trzecia z nas żyje w tzw. strefie hała-
su, czyli przestrzeni, gdzie poziom natężenia 
dźwięku przekracza 70 dB. Tak głośne oto-
czenie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
naszego słuchu, jednak nawet mniej inten-
sywne dźwięki mogą powodować liczne 
schorzenia cywilizacyjne, takie jak zaburze-
nia snu, nerwica, nadpobudliwość, co  
w konsekwencji doprowadzić może do  

chorób krążenia, otyłości i depresji. Co istot-
ne, nawet z pozoru niegroźne dźwięki, jak 
np. powtarzający się odgłos spuszczanej 
wody czy deszczówki odprowadzanej do 
ścieków, może na dłuższą metę mieć skut-
ki zdrowotne. Jak zatem zabezpieczyć się 
przed uciążliwym bulgotaniem w rurach? 

Kanalizacja jak dzwony rurowe
Rury kanalizacyjne i deszczowe wytwarza-
ne są obecnie z polichlorku winylu, polipro-
pylenu lub żywicy poliestrowej wzmocnionej 
włóknem szklanym. Są one popularne głów-
nie ze względu na swoją cenę, odporność na 
korozję oraz łatwość instalacji. Ich wadą w 
stosunku do tradycyjnych rozwiązań kamion-
kowych, betonowych czy żeliwnych, są jed-
nak właściwości akustyczne, powodujące, 
że płynąca przez nie woda hałasuje, powo-
dując tym samym dyskomfort i skrępowanie 
domowników. Wpływ na to negatywne zja-
wisko mają również materiały budowlane wy-
korzystane do budowy ścian i stropów, któ-
re wpadać mogą  w rezonans, dodatkowo 
wzmacniając niepożądane dźwięki, a nawet 
przenosząc je do odległych pomieszczeń. 
Aby zredukować drgania rur powodują-

Tubolit AR Fonowave z oferty Armacell to otulina polietylenowa o charakterystycznej, pofalowanej powierzchni. 
Otulina ta blokuje fale dźwiękowe i powoduje, że nawet tańsze rury przestają wydawać nieprzyjemne dźwięki. 
Tubolit AR Fonowave charakteryzuje gwarantowanym współczynnikiem tłumienia dźwięków na poziomie 11 dB(A).

Specjalna budowa izolacji  
Tubolit AR Fonowave

Ciecze przepływające  w rurach 
kanalizacyjnych to źródło  
nieprzyjemnych hałasów

Walory użytkowe otuliny
Wysokiej klasy izolacja rur odpływowych to 
jednak nie tylko cisza, ale również inne cechy 
użytkowe. 
Jedną z podstawowych zalet izolacji wyko-
nanej z polietylenu jest zapobieganie skra-
planiu się pary wodnej, dzięki czemu na jej 
powierzchni nie tworzą się niebezpieczne dla 
zdrowia pleśnie i grzyby. Co więcej, zewnętrz-
na powierzchnia izolacji Tubolit AR Fonowave 
pokryta jest wytrzymałą folią ochronną, któ-
ra zapobiega uszkodzeniom mechanicznym. 
Inne materiały izolacyjne, jak np. wełna mi-
neralna, nie mogą poszczycić się takimi wła-
ściwościami. 
Izolacje dźwiękoizolacyjne do rur odpływo-
wych, takie jak Tubolit AR Fonowave, ce-
chują się wszechstronnością i mogą być 
stosowane zarówno w budownictwie miesz-
kaniowym, jak i w hotelach, szpitalach, biu-
rowcach, szkołach i innych obiektach uży-
teczności publicznej. 
Fot. Armacell  
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